
 
ร่างก าหนดการ ประชมุปฏิบตักิาร การศกึษาเพ่ือปอ้งกนัแก้ไขปัญหาเหล้า บหุร่ี ระดบัชาติ ครัง้ท่ี ๑ ด้วยค าพอ่สอน  

และพิธีมอบโลป่ระกาศเกียรตคิณุครูดีไมมี่อบายมขุประจ าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
ณ หอประชมุครุุสภา  กระทรวงศกึษาธิการ  ๗-๙ มกราคม  ๒๕๖๐ 

 
วันเสาร์ที่ ๗ มกราคม  ๒๕๖๐ 
๘.๐๐-๘.๓๐น.  ลงทะเบียน 

๘.๓๐-๘.๙.๐๐น.  ต้อนรับ/ชีแ้จง และพิธีเปิดประชมุปฏิบตัิการ การศกึษาเพื่อปอ้งกนัแก้ไขปัญหาเหล้า บหุร่ี  
ระดบัชาติครัง้ที่ ๑ ด้วยค าพอ่สอน 

๙.๐๐-๑๒.๐๐น.  ประชมุปฏิบตัิการ  
- ค าพอ่สอน “ให้ครูรักเด็ก ให้เด็กรักครูฯ “ ท าได้อยา่งไร แก้ปัญหาเหล้า บหุร่ีได้อยา่งไร 
 โดย รศ.ดร.เกียรตวิรรณ  อมาตยกลุ (อาจารย์ผู้สอนระดบัปริญญาเอกคณะครุุศาสตร์จฬุาลงกรณ์ 

 มหาวิทยาลยั ผู้ก่อตัง้โรงเรียนอมาตยกลุ )   
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.   รับประทานอาหาร 
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐น.   ประชมุปฏิบตัิการค าพอ่สอน “ให้ครูรักเดก็ ให้เด็กรักครูฯ ท าได้อยา่งไร แก้ปัญหาเหล้า  
                                       บหุร่ีได้อยา่งไร  โดย รศ.ดร.เกียรติวรรณ  อมาตยกลุ   (ตอ่) สรุปการเรียนรู้ 
๑๗.๐๐-๑๘.๐๐น.  รับประทานอาหาร 
๑๘.๐๐-๒๐.๐๐น.  ปาฏิหาริย์แหง่การฟัง  /กลบัท่ีพกั  

วันอาทติย์ที่ ๘ มกราคม   ๒๕๖๐ 

๘.๓๐-๘.๔๐น.  เตรียมความพร้อม /กระบวนการท าแผนขบัเคลือ่นเพื่อปอ้งกนัแก้ไขปัญหา 
                                      เหล้าบหุร่ี ระดบัชาติ ผา่นโรงเรียนค าพอ่สอน สบืทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้า 
                                      อยูห่วัภมูิพลอดลุยเดชรัชกาลที่ ๙   ปีการศกึษา ๒๕๖๐” โดยอาจารย์สรุพล  ธรรมร่มดี (สถาบนั 

                                      อาศรมศิลป์) 
 ๘.๔๐-๙.๑๐น.  ท าความรู้จกั/ ท าไมต้องมาอยูท่ีน่ี่ในวนันี ้
 ๙.๑๐-๓๐น.  ท าไมต้อง “มหกรรมการศกึษาเพือ่ปอ้งกนัแก้ไขปัญหาเหล้า บหุร่ี ระดบัชาติ ด้วยค าพอ่สอน” 
                                       โดย ดร.นพ.บณัฑิตย์  ศรไพศาล (รองผู้จดัการส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ) 
๙.๐๐-๙.๒๐.น.               ปณิธานของ “โรงเรียนค าพอ่สอน”  
๙.๒๐-๑๒.๐๐น.  -ประชมุปฏิบตัิการ“โรงเรียนค าพอ่สอน” ช่วยปอ้งกนัแก้ไขปัญหาเหล้า บหุร่ี ในนกัเรียน ครอบครัว  
                                        ชมุชนได้อยา่งไร บทเรียนจาก เครือขา่ยโรงเรียนค าพอ่ (แบง่กลุม่ยอ่ย) 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.  รับประทานอาหาร 
๑๓.๐๐-๑๓.๑๐น.  เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้ 
๑๓.๑๐-๑๔.๓๐น.  รวมพลงัท าแผนปฏิบตัิการขบัเคลือ่นโรงเรียนค าพอ่สอน” เพื่อปอ้งกนัแก้ไขปัญหาเหล้าบหุร่ี  
                                      ระดบัชาติ  ผา่นโรงเรียนค าพอ่สอน สบืทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
                                      ภมูิพลอดลุยเดช รัชกาลที่ ๙   ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐น.  น าเสนอแผนฯ ในกลุม่ยอ่ย 
๑๕.๓๐-๑๕.๔๕น.  พกั 

๑๕.๔๕-๑๖.๓๐น.  สรุปรวมแผนปฏิบตัิการฯ เพื่อเตรียมแถลงขา่ววนัท่ี ๙ มกราคม  ๒๕๖๐ 

๑๖.๓๐-๑๗.๐๐น.  ร่วมตัง้จิตน้อมน าค าพอ่สอนสูภ่าคปฏิบตัิเพื่อปอ้งกนัแก้ไขปัญหาเหล้า บหุร่ี อบายมขุให้บ้านเมือง 
๑๘.๐๐-๒๐.๐๐น.  ซ้อมพิธีรับโลป่ระกาศเกียรติคณุครูดีไมม่ีอบายมขุ (รุ่นท่ี ๖)ร.ร.ดีไมม่ีอบายมขุ รุ่นท่ี ๑ เนื่องในวนัครูแหง่ชาติ  
                                            พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
                                                                                                ๑/๒ 



 
 

 
วันจนัทร์ที่ ๙ มกราคม  ๒๕๖๐ 

๗.๐๐-๗.๓๐น.  ลงทะเบียน  
๗.๓๐-๘.๐๐น.            ธรรมะส ำหรับครดูีไมม่ีอบำยมุข/ใสบ่ำตรสรำ้งนิสัยกำรแบง่ปัน 
๘.๐๐- ๘.๕๐น.  เสวนำ  “ครูดีไม่มีอบายมุข กับการศึกษาจะสานต่อค าพ่อสอนเพ่ือป้องกันแก้ไขปญัหาเหล้า  
                                  บุหร่ีระดับชาติความท้าทายการจัดการศึกษาไทย” 
                                    โดย ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข (รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจดักำรศึกษำ)  
                                     นำยปัญญำ  ปุฬิเวคินทร์ (ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ภมูิรักษ์ธรรมชำติและครูดไีม่มีอบำยมุขของแผ่นดินรุ่นท่ี๕) 
   เภสัชกรสงกรำนต์  ภำคโชคดี (ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเครือข่ำยองคก์รงดเหล้ำ) นำยเดชำ  ศิรภิัทร 

(ประธำนมลูนิธิข้ำวขวัญ/ครูดไีม่มอีบำยมุขของแผ่นดินรุ่นที่ ๖) 
                                   ด ำเนินรำยกำรโดยนำยธีระ วัชรปรำณี (ผู้จัดกำรส ำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ) 
๘.๕๐ - ๙.๑๐น.  แบ่งปันควำมรู้สึกครูดไีม่มีอบำยมขุรุ่น ๖ โดยตัวแทนครดูีไมม่ีอบำยมุข รุ่น ๖ (๔ ภำค) 
๙.๑๐ – ๙.๕๐น.  บทเพลงจำกจอมยุทธขลุย่ อ.ธนิสร์  ศรีกลิ่นดี ครูดไีม่มีอบำยมุข ของแผ่นดินเนื่องในวันคร ู

แห่งชำติประจ ำปี ๒๕๕๘ 
๙.๕๐- ๑๐.๒๐น.  แบ่งปันควำมรู้สึกของตัวแทน “โรงเรียนดไีม่มีอบำยมุข รุ่นที่ ๑ เนื่องในวันครูแห่งชำติ พุทธศักรำช 

๒๕๖๐ 
๑๐.๒๐- ๑๐.๔๐น.  แถลงข่ำว รวมพลงัขบัเคลือ่นการศกึษาเพื่อปอ้งกนัแก้ไขปัญหาเหล้า บหุร่ีระดบัชาติ  
                                      ผา่นโรงเรียนค าพอ่สอน สบืทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช รัชกาลที่ ๙ 
๑๐.๓๐.-๑๐.๔๐น.  ผู้แทนครูดไีมม่ีอบำยมุขรุ่น ๕ กล่ำวรำยงำนความเป็นมาโครงการครูดีไมม่ีอบายมขุ ตอ่ 

เลขาธิการคณะกรรมการการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (นายการุณ  สวุรรณประดิษฐ์) ประธำนในพิธี 

๑๐.๔๕-๑๑.๑๐น.  ประธานพิธีมอบโลค่รูดีไมม่ีอบายมขุ(นายการุณ สวุรรณประดษิฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการ 
                                     จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน) กลา่วให้ก าลงัใจ และให้โอวาท“ท าไมครูดีต้องไม่มีอบายมุข” แก ่

                                     ผู้ รับโลค่รูดีไมม่ีอบายมขุ  และโรงเรียนดีไมม่ีอบายมขุประจ าปีพทุธศกัราช๒๕๖๐ 

๑๑.๑๐-๑๑.๑๕น.  ประธำนครดูีไม่มีอบำยมุข รุ่นท่ี ๕ น ำผู้รับโล่ฯ ตั้งสัจจะอธิษฐำนกลำ่วปฏิญำณตน เป็นครูดไีม่ม ี
                                อบำยมุข และโรงเรียนดีไมม่ีอบายมขุเพื่ออนาคตของประเทศไทย 
๑๑.๑๕- ๑๒.๓๐น.  มอบโล่ประกำศเกียรติคุณ ครูดไีมม่ีอบำยมุขของแผ่นดิน และครูดีไม่มีอบำยมุข รุ่นที่ ๖  

ประจ ำปีพุทธศักรำช ๒๕๖๐  (นำยเดชำ ศิรภิัทร /ประธำนมลูนิธิข้ำวขวัญ) โดยนำยกำรุณ  
 สกุลประดิษฐ์ (เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ) 

๑๑.๑๐-๑๑.๑๕น.  ประธำนครดูีไม่มีอบำยมุข รุ่นท่ี ๕ น ำผู้รับโล่ฯ ตั้งสัจจะอธิษฐำนกลำ่วปฏิญำณตน เป็นครูดไีม่ม ี
                                อบำยมุขเพื่ออนาคตของประเทศไทย 
๑๑.๑๕-๑๒.๓๐น.  พิธีมอบโล่ประกำศเกยีรติคณุครูดไีม่มีอบำยมุข   ประจ ำปีพุทธศักรำช ๒๕๕๙ โดยเลขาธิการ 
                                      คณะกรรมการการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน(นายการุณ สวุรรณประดิษฐ์) เป็นผู้มอบ  
                                          ถ่ายรูปหมู ่/ร้องเพลงความฝันอนัสงูสดุร่วมกนั 
                                     ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหต ุก ำหนดกำรอำจมีกำรปรับเปลี่ยนเพื่อควำมเหมำะสม 
 
       ๒/๒ 


